
kezni azokról a munkálatokról sem, melyek a 
karottázs mérési anyagnak a regionális földtani 
értelmezésben való minél eredményesebb fel- 
használását célozzák, és arról a segítségnyúj
tási kötelezettségről, amely a fúrás műszaki álla

potának vizsgálatában a karottázs szakemberre 
hárul.

Végezetül, mint állandó feladat jelentkezik
a karottázs vizsgálatok leggazdaságosabb el
végzése.

Az elméleti geofizika
írta: Barta György

A Föld egy nagy fizikai test. A mindennapi 
életben megszokottaktól csak méreteiben kü
lönbözik. Méretei és az emberi életben betöl
tött különleges szerepe miatt fizikai tulajdon
ságait az alkalmazott fizikának egy külön ága, 
a geofizika vizsgálja. Ebből a megfontolásból 
következik, hogy a geofizika elméleti alapját 
részben a kísérleti és elméleti fizika eredmé
nyei, részben a nagy területekre, sőt lehetőleg 
az egész Földre kiterjedő mérési adatai szol
gáltatják. Az elméleti geofizikus feladata, hogy 
ezekből a különböző alapokból a Föld fizikai 
jelenségeinek magyarázatát kutassa, sőt ezen 
túlmenően lehetőleg új jelenségek létezését 
előre jelezze, illetőleg azokat felfedezze. A 
Föld anyagai szoros egységet képeznek; saját
ságai és folyamatai a felszíni formákat és a 
külső kéreg felépítését is meghatározzák. A 
Föld pontosabb megismerésén keresztül ezért az 
elméleti geofizika a nyersanyagkutatást is elő
segíti. A vizsgálati módszerére vonatkozó ala
pokat a fizikusok szolgáltatják, míg a Földre 
vonatkozó mérési adatok összegyűjtésén és ér
telmezésén már a geofizikusok fáradoznak.

Magyarországon a második világháború vé
gén az elméleti geofizikát meglehetősen elha
nyagolták. Mágneses és gravitációs erőte
rünk időbeli változásáról és általános térbeli el
oszlásáról keveset tudtunk. Országos mágneses 
alaphálózat-mérésünk utoljára 1890-ben volt, 
gravitációs alaphálózattal pedig egyáltalán nem 
rendelkeztünk. Sem mágneses, sem gravitációs 
obszervatóriuimunk nem működött, egy, a szá
zad elejéről származó elavult szeizmológiai ob
szervatóriumi hálózat küzdött a teljes meg
semmisüléssel.

A reménytelennek látszó helyzetben csak az 
volt a bíztató, hogy a nyersanyagkutatási cél
lal végzett felszíni geofizikai mérések fejlődés
nek indultak. Az ilyen típusú munkák nem 
képzelhetők el az ország általános geofizikai 
képének ismerete és geofizikai alapkutatás nél
kül; ezért ez a fejlődés az elméleti geofizikát

is magával vonta. Bizonyos kezdeti nekifutási 
idő elteltével — meglepően gyorsan — már az 
50-es évek első felében kialakult az elméleti 
geofizikai munkák egy sokat ígérő csúcspontja. 
Az egyik első lépés ezen a területen a buda
keszi ideiglenes mágneses obszervatórium mű
ködésének megindulása volt 1949 elején. Az 
obszervatórium variációs adatainak felhaszná
lásával 1949—50-ben el tudtuk végezni a már 
nagyon régen égetően szükséges országos mág
neses alaphálózat mérését. 1954-ben készült el 
a végleges, elhelyezésű tihanyi geofizikai ob
szervatórium.

Az Eötvös működése óta eltelt évtizedekben 
igen sok gravitációs mérést végeztek az ország 
területén. A heterogén mérési anyag egysége
sítése céljából 1951—54. között készült el az 
első- és másodrendű országos gravitációs alap
hálózat.

Ebben az időben alakultak ki a soproni Bá
nyászati és a budapesti Tudományegyetem geo
fizikai tanszékei. A tanszékek megoldották a 
geofizikus utánpótlás kérdését és fontos elvi 
kutatási munkát is folytattak az oktatási tevé
kenység mellett.

1952-ben jelent meg először folyóiratunk, a 
Geofizikai Közlemények, és 1954-ben megala
kult a Magyar Geofizikusok Egyesülete. A köz
lemények és az egyesület igen fontos szerepet 
játszottak a különböző geofizikai kutatások egy
ségesítése terén. Lehetőséget nyújtottak ui. a 
geofizikusok gondolatainak közlésére, terjeszté
sére és társadalmi keretet adtak a belföldi és 
külföldi szakmai kapcsolatok kiépítésére. Nem 
véletlen az, hogy éppen a folyóirat megjelenése 
és az egyesület alakulása idejében tűnt fel a 
Föld felépítéséről és folyamatairól két új geo
fizikai elgondolás hazánkban.

Az egyik gondolat az, hogy a Föld a geoló
giai korok folyamán nem zsugorodott, ha nem 
tamilt.. A probléma irodalmi gyökereit már ré
gebben is megtaláljuk, de fizikai bizonvítékok 
összegyűjtésével egységes földfizikai elméletté
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Magyarországon fejlesztették. Az elgondolás 
megadja a félévszázados Wegener-féle konti
nens-vándorlási elmélet természetes energia
alapjait, és ezzel földfizikai jelentőségén túl
menően geológiai fontosságot is nyer; bizonyos 
fizikai elgondolásokhoz kapcsolódva pedig egy
séges kozmogóniai elméletté fejlődött. Az el
mélet jelentősége a fizikai háttér részleteinek a 
kiépítésével növekszik, és valószínűleg még 
hosszú ideig a vizsgálat középpontjában marad.

A másik gondolat egy különleges magyar ne
hézséggel kapcsolatban fejlődött ki. Magyaror
szágon ui. a mágneses értékek sorozataiban igen 
sok szakadás volt. Az egyes szakaszok egysége
sítése céljából részletesen"kellett foglalkozni a 
magyarországi és szomszédos területek mágne
ses évszázados változásának sajátságával. 
Ennek a kutatásnak a folyamán alakult ki az 
az elgondolás, hogy a Föld belseje excentrikus 
felépítésű, és hogy Földünk inhomogenitása 
fontos jelenségek magyarázatául szolgálhat. A 
vizsgálat jelenleg a Föld energia-egyensúlya 
kérdésének irányában folyik, és valószínű, hogy 
a különböző fizikai jelenségek egyeztetése és a 
szükséges adatgyűjtés belátható időn belül el
dönti, hogy milyen mértékű az exoentricitás 
és inhomogenitás, és hogy ennek milyen föld
felületi hatásai vannak. Az elvi geofizikának 
egyik igen fontos problémája, hogy meddig te
kinthető a Föld homogén egyesúlyi alakzatá
nak, és hogy mely kutatási pontoknál, illetve 
jelenségeknél kell elvetni ezt a matematikai 
absztrakciót, és kell helyettesíteni a fizikai va
lóságnak egy pontosabb megközelítésével.

Kb. 10 évvel ezelőtt a soproni Egyetem geo
fizikai tanszékéből fejlődött ki a Magyar Tu
dományos Akadémia soproni Geofizikai Kutató 
Laboratóriuma. A laboratórium Nagycenk mel
lett obszervatóriumot létesített, ahol rendsze
resen regisztrálják a három földmágneses, két 
földi áram és a légelektromos komponenst, 
vagyis a földi elektromágneses tér általános 
jellemző paramétereit.

A laboratórium munkatársai kezdetben főleg 
a földi áramokkal foglalkoztak. Így természet
szerűleg a rövid periódusé jelenségek vizsgá
lata került előtérbe. Az egyes jelenségek analí
zise mellett azok felépítési gyakoriságát vizs
gálták. Munkájuk során egy újabban általáno
san elfogadott és alkalmazott feldolgozási rend
szert fejlesztettek ki, és eredményeikkel nem
zetközi elismerést értek el. A már meglevő 
obszervatóriumi hálózat anyagának vizsgálatá
val, valamint mozgó obszervatóriumok idősza
kos méréseivel a belső földszerkezet elektro
mos kutatását országos jellegűvé fejlesztették.

Látjuk tehát, h o g y  az 50-es évtized első fe
lében az elméleti geofizika igen lendületesen 
haladt, és mai eredményeink és fejlődő elgon
dolásaink jó része az akkori munkákban gyö
keredzik. Ez a fellendülés természetes volt, hi

szen hatalmas hiányokat kellett pótolni, és tu
lajdonképpen ez a hiánypótlás mutatkozik a 
sokrétű érdekes feladatok tömeges megoldásá
ban. Ezt a lendületes munkát azonban tovább 
kellett volna folytatni, illetve az eredményeket 
irodalmi közlésekkel rögzítve megbízható 
alapot kellett volna teremteni az újabb ered
mények számára. Sajnos, a félévtizedes lendület 
rövidesen ellankadt, és utána erős visszaesés 
következett. Csak azok az eredmények bizo
nyultak tartósnak, amelyek mellett egyes ku
tatók egyéni érdeklődése biztosította a haladást.

Milyen irányban kívánjuk a további fejlő
dést biztosítani?

A gravitációs tér időbeli változásának a re
gisztrálása bíztató kezdet után (1951.) csak meg
lehetősen későn, 1957-ben vált rendszeressé, és 
csak a Geofizikai Év és Együttműködés alatt 
1960-ig sikerült fenntartani, E rövid működés 
is nemzetközi elismerésben részesült. Sajnála
tos, hogy a gyakorlati kutatás súlyos feladatai 
mellett ez a fontos problémakör hazánkban még 
kevés figyelmet tudott kelteni. Jelenleg remé
nyünk van arra, hogy a rendszeres regisztrálá
si munkát rövidesen megindíthatjuk.

Országos gravitációs alaphálózatmérésünk 
egy kelet-nyugat irányú pontsorán újból elvé
gezzük a méréseket, hogy a mérések között 
eltelt idő alatt esetleg bekövetkező változásokat 
megállapíthassuk. A mérést időnként megismé
teljük, és a vonalat lehetőleg a szomszédos or
szágok területére is meghosszabbítjuk. Általá
ban arra törekszünk, hogy gravitációs kutatá
sainkban a föld-alakkal kapcsolatos geodéziai 
szemlélet megerősödjék.

A Nemzetközi Geofizikai Év folyamán (1957- 
1960.) obszervatóriumaink fotókópiákat készí
tettek regisztrátumaikról, és bizonyos feldolgo
zásokkal együtt azokat kiküldték a nemzetközi 
gyűjtőközpontnak. A Nyugodt Nap Évében 
(1964—65.) a világ mágneses felmérésének ke
letében egy új országos mágneses alaphálózat- 
mérést is végeztünk. Hogy a kisterületű ki- 
egyenlítésből származó hibákat elkerüljük, a 
keleteurópai népi demokráciákkal együtt az 
adatok egységes nemzetközi feldolgozását ter
vezzük. Most kezd fejlődni hazánkban a paleo- 
roágneses kutatás. Első eredményei máris nem
zetközi érdeklődést keltettek.

Az eddig felsoroltakhoz képest sokkal kedve
zőtlenebb állapotban van ionoszféra-kutatásunk. 
A helyzet megjavítására nagy erőfeszítéseket 
kell még tennünk.

Szeizmikus és szeizmológiai módszerekkel ki
mutattuk, hogy a Mohorovicic-réteg Magyar- 
országon viszonylag magasan fekszik. Kéreg
kutatásunk mintegy 10 éve folyik. Ennek nyo
mán egyre biztosabb eredményeket kapunk, és 
lassan megbízható kép alakul ki hazánk mély- 
szerkezetéről. További törekvésünk, hogy nem
zetközi együttműködéssel a Kárpát-hegység és
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Balkán-félsziget felépítését részletesen meg
vizsgáljuk.

Szeizmológiai csoportunk 1963-ba.n a Geofizi
kai Intézettől a Magyar Tudományos Akadé
miához került. Remélhető, hogy ezzel az át
szervezéssel eddig elhanyagolt szeizmológiai 
obszervatóriumi hálózatunk megújul, és munka- 
területe az adatgyűjtésen túl a tudományos ku
tatásra is erősebben ki fog terjedni. Lehet, hogy 
ez az új szervezés egy egészséges irányzat első 
lépése volt.

Az eddigiekből látható, hogy az elméleti geo
fizikának igen sokrétű feladatot kell megolda
nia. A történeti fejlődés következtében a fel
adatok megoldására hivatott munkahelyek kü
lönböző intézmények hatáskörébe tartoznak. Ez 
az oka annak, hiogy a kutatás egyénekhez kö
tött és esetleges. Ha jó képességű, munkaked
velő kutató dolgozik valamilyen területen, akkor 
ott a munka halad és szép eredményekkel jár. Az 
utánpótlás azonban ott sincs biztosítva. A ki
öregedő kutató után a munka megszűnik. Az 
ilyen szervezési rendszerben új kutatási irá
nyok megindítása is meglehetősen nehézkes, 
és modern, új műszerek beszerzése csaknem

lehetetlen, ezért gyakran kisegítő megoldások
kal kell kísérletezni.

A felvetett problématömeg egy egységes el
méleti geofizikai intézet létesítésével megold
ható. Az egységes intézmény szervezetével az 
egységes kutatási elvek alkalmazását bizonyos 
mértékig a kutatásban résztvevő kutatók egyé
ni érdeklődésén túlmenően is biztosítani lehet. 
Egy ilyen szervezet létezése esetében sokkal 
egyenletesebb és biztosabb fejlődés érhető el, 
és nem kell tartanunk attól, hogy az elméleti 
geofizika fejlődése az 50-es évek elejéhez ha
sonló, kiugró teljesítmények után visszahanyat- 
lik.

Az elméleti geofizika amellett, hogy felvilá
gosítást nyújt a magyarországi gravitációs és 
mágneses erőterek általános térbeli és időbeli 
eloszlásáról, új, egységes gondolatrendszerek 
felvetésével a nemzetközi tudománynak is 
hasznára van, és hozzájárul egész Földünk szer
kezeti problémáinak megoldásához. Gsak erős 
alapkutatási geofizika birtokában művelhetjük 
sikeresen tudományunk műszer- és módszer
kutató, valamint nyersanyagkutató ágait. Első
rendű kulturális kötelezettségünk, de anyagi 
érdekünk is tehát, hogy ezt a tudományágat to
vábbra is virágzásban tartsuk és fejlesszük.

Déikeleídunántáli földtani kutató fórások 
geofizikai paraméter vizsgálata

írta: Baranyi István és Elek István

Az utóbbi években a hasznos ásványi nyers
anyagok kutatása, valamint a szerkezet-kutatá
sok terén a DK-Dunántúlon három szerv geo
fizikai szolgálata fejtett ki tevékenységet: az 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet az Országos 
Kőolaj- és Gázinari Tröszt és a Mecseki Ércbá
nyászati Vállalat.

Az említett szervek által végzett vizsgálatok 
során nagymennyiségű geofizikai mérési adat 
halmozódott fel, amelyek földtani értelmezését 
nagymértékben hátráltatta és hátráltatja ma is 
az -a tény, hogy a sok felszíni mérési adat mel
lett nem ismerjük kellőképpen a különböző 
korú és kifejlődésű képződmények kőzetfizikai 
paramétereit, ami esetenként a felszíni mérések 
helytelen földtani értelmezéséhez vezethet.

Néhány évvel ezelőtt pl. a. DK-dunántúli 
mágneses anomáíiákró,l az volt a geofizikusok 
többségének a véleménye, hogy azok a kréta

korú vulkanikus termékekkel — főleg trachi- 
doleritokkal — kapcsolatosak. Az utóbbi évek 
kutatásai igazolták, hogy a kristályos alaphegy
ség is jelentős mágneses anomáliákat eredmé
nyezhet.

Míg viszonylag kevés mérés volt, a DK-Du- 
nántúl területén — a 4700 m/sec szeizmikus 
sebességeket a gránitra vonatkoztattuk és csak 
arra. Az utóbbi években elvégzett mérési ered
mények alapján kiderült, hogy a grántit ettől 
lényegesen eltérő sebességértékekkel. is jelent
kezhet, sőt 4700 m/sec sebességgel jelentkezhet
nek egészen más képződmények is.

Jelen tanulmányunkban a Mecseki Ércbányá
szati Vállalat által a DK-Dunántúl különböző 
területrészein lemélyített 10 db kutatófúrás 
anyagát dolgoztuk fel, a fúrásokban elvégzett 
geofizikai vizsgálatok és a fúrások maganyagá
ból erre a célra szedett kőzetminták fizikai pa
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